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Estágios ATIVAR.PT 

Portaria n.º 206/2020, de 27 de agosto 
 
A presente medida promove a realização de estágios para acesso a profissões reguladas e tem como 
objetivos: complementar e desenvolver as competências dos desempregados, apoiar a transição entre o 
sistema de qualificações e o mercado de trabalho, promover o conhecimento sobre novas formações e 
competências juntos das empresas, apoiar a melhoria das qualificações e a reconversão da estrutura 
produtiva e promover a criação de emprego. 
 
 

 Entidades promotoras 
 
Pessoas singulares ou coletivas de natureza jurídica privada, com ou sem fins lucrativos. 
 
 Candidaturas 

 
o 1.º período de candidaturas: entre o dia 1 de março e 30 de junho de 2022; 
o 2.º período de candidaturas: entre o dia 1 de outubro e 30 de dezembro de 2022. 

 
 Destinatários 

 
Devem encontrar-se inscritos como desempregados no IEFP e reunir uma das seguintes condições de 
acesso: 

o Jovens com idade igual ou superior a 18 anos e menor ou igual a 30 anos; 
o Pessoas com idade superior a 30 e menor ou igual a 45 anos, desempregadas há mais de 12 meses, 

desde que tenham obtido há menos de três anos uma qualificação de nível 3, 4, 5, 6, 7 ou 8 do 
QNQ, ou se encontrem inscritas em Centro Qualifica, no caso de terem uma qualificação de nível 2 
ou 3 do QNQ; 

o Pessoas com idade superior a 45 anos, que se encontrem desempregadas há mais de 12 meses; 
o Com deficiência e incapacidade; 
o Que integrem família monoparental; 
o Cujos cônjuges ou pessoas com quem vivam em união de facto se encontrem igualmente inscritos 

como desempregados no IEFP; 
o Vítimas de violência doméstica; 
o Refugiados; 
o Ex-reclusos e aqueles que cumpram ou tenham cumprido penas ou medidas judiciais não privativas 

de liberdade, em condições de se inserirem na vida ativa; 
o Toxicodependentes em processo de recuperação; 
o Pessoas que tenham prestado serviço efetivo nas Forças Armadas que se encontrem nas condições 

previstas no n.º 2 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 76/2018, de 11 de outubro; 
o Pessoas em situação de sem abrigo; 
o Pessoas a quem tenha sido reconhecido o Estatuto do Cuidador Informal e que tenham prestado 

cuidados enquanto cuidador informal principal; 
o Destinatários da medida Apoio ao Regresso de Emigrantes a Portugal, bem como os elementos do 

seu agregado familiar, desde que se encontrem inscritos como desempregados no IEFP. 
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 Encargos com estagiários 
 

o Bolsa mensal de estágio (valores para candidaturas apresentadas a partir de 1 de janeiro de 2022): 
 

NÍVEL DE QUALIFICAÇÃO 
DO QNQ 

VALOR DO IAS (P/2022 É 
443,20€) 

VALOR DA BOLSA 

2 OU INFERIOR 1,3 € 576,16 
3 1,4 € 620,48 
4 1,6 € 709,12 
5 1,7 € 753,44 
6 2 € 886,40 
7 2,2 € 975,04 
8 2,5 € 1108 

 
o Refeição ou subsídio de refeição, conforme praticado para a generalidade dos trabalhadores da 

entidade promotora;  
o Seguro de acidentes de trabalho. 

 
 Requisitos do estágio 

 
o Duração de 9 meses, não prorrogáveis; 
o Horário semanal igual ao dos restantes trabalhadores da entidade promotora, não podendo 

ultrapassar as 40 horas; 
o Ter início após a receção, pelo IEFP, da decisão de aprovação e do termo de aceitação e após o 

serviço de emprego da área de realização do estágio ter validado o candidato proposto pela 
entidade; 

 
 
 Comparticipação do IEFP 

 
o Bolsa de estágio 

o Comparticipação de 80% nas seguintes situações: 
 Entidade promotora é pessoa coletiva de natureza privada sem fins lucrativos; 
 Estágios enquadrados no âmbito do regime especial de interesse estratégico; 
 No primeiro estágio desenvolvido por entidade promotora com 10 ou menos 

trabalhadores. 
o Comparticipação de 65% nas restantes situações. 

o Alimentação: € 4,77/dia; 
o Prémio do seguro de acidentes de trabalho: 3,296€ IAS= € 14,61 

 
 
 
 
Esta ficha técnica não dispensa a leitura da legislação aplicável.  
Para mais esclarecimentos, por favor, contate-nos. 

Fevereiro de 2022 


